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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 
 

 
 

    1Ě PĮEDSTAVENÍ ORůANIZACE 

     Agentura Pondělí vznikla v lednu 2001 při  ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 
7. 2001 je Agentura Pondělí zaregistrována jako občanské sdružení pod 
číslem jednacím VS/1-1/47 641/01-R u MV ČR. Agentura Pondělí vznikla za 
účelem pomoci občanům s postižením při nalezení a udržení si pracovního 
místa na otevřeném trhu práce a při začleňování do života místní komunity. 
Služba, kterou agentura poskytuje, se nazývá Sociální rehabilitace. Služby 
poskytujeme pro klienty ze Šluknovského výběžku. 
 

sídlo: 

T. G. Masaryka 575 

407 77 Šluknov 

+420 412 398 021 

info@agenturapondeli.cz 

www.agenturapondeli.cz 

zamğstnanci: 
 

Ing. Monika Lampová – ředitelka agentury sociální pracovník 

Bc. Kamila Staňková – vedoucí služby sociální rehabilitace, sociální 
pracovník 

 Světlana Smolíková – vedoucí služby Podpora samostatného bydlení  
Eva Mánková – pracovní konzultant – od 1.5. mateřská dovolená 

Martin Hase – pracovník sociální péče do 30.7.  
Jana Nerudová – pracovník sociální péče do 31.8.  

Dana Štěpánková – pracovník sociální péče 

René Habich – pracovník sociální péče  
Jan Bezek - pracovník sociální péče 

Lenka Chroustová - pracovník sociální péče 
Luboš Pavel - pracovník sociální péče 

Vlasta Laštůvková – odborný pracovník 

Zuzana Mašková - sociální pracovník do 30.10.  
Jan Holub - pracovník sociální péče 

Věra Štěpánková - pracovník sociální péče 

Monika Dvořáková - pracovník sociální péče 

Karolína Sajfertová - sociální pracovník, metodik 

Tereza Chrbolková - sociální pracovník do 30.11. 
 

supervizorka 

Mgr. Jana Merhautová  
 

členové sdružení: 
MUDr. Zdeněk Corn 

Ing. Pavel Lampa 

Mgr. Mirek Marek 

Mgr. Vít Jiří 
 

statutární orgán: 
Ing. Pavel Lampa – jednatel 

pavel@pavellampa.cz 

+420 412 334 550 

Lužické nám. 158, 408 01 Rumburk 
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2Ě POSLÁNÍ A CÍLE AůENTURY PONDĞLÍ 
     Poslání agentury: Poskytujeme podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou 
společensky znevýhodněni. 
     Cílem agentury je podporovat začleňování osob se specifickými 
potřebami do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí 
pro tyto občany na otevřeném trhu práce. 
 

 

3Ě POPIS ČINNOSTI AůENTURY 

     Agentura Pondělí poskytuje službu Sociální rehabilitace a od února 
2009 službu Podpora samostatného bydlení.  
 

Služba Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním 
postižením. Sociální rehabilitace je složena z programů Denní centrum,  

Podporované zaměstnávání, Tréninkový byt od 1.2.  a Dětské centrum Josífek 

do 30.11.2009. 

 

 
Turnaj v petanque 

 

Sociální rehabilitace – program Denní centrum 

Rumburk, 2. polské armády 1094/27 

+420 412 334 046, info@agenturapondeli.cz 

 

     Uživatelé služby se za podpory sociálních asistentů Agentury Pondělí 
učí nové dovednosti a návyky nezbytné pro samostatný život. Denní 
centrum nabízí podporu v těchto činnostech:  

 Nácvik orientace ve svém okolí, dojíždění, jednání na úřadech, 
využívání služeb v komunitě 

 Pomoc při uplatňování vlastních práv a zájmů 

 Nákup, zacházení s penězi, vaření, úklid v tréninkové kuchyni 

 Pracovní dovednosti při výrobě svíček, práci se dřevem, ručních 
pracích a při práci na zahradě 

 Volnočasové aktivity – výlety, kino, divadlo, výstavy, cvičení, … 

 Zájmové aktivity – zpívání a hraní na hudební nástroje, plavecké 
kurzy, taneční kurzy 

 

Z Denního centra:  
 

 Denní centrum uplynulý rok navštěvovalo celkem 96 uživatelů, 
kterým jsme nabízeli širokou nabídku aktivit. Zrealizovali jsme 
několik pobytů a kurzů.  

 Kapela AGP band složená z našich uživatelů a dobrovolníků pod 
vedením René Habicha vystoupila na řadě akcí ve výběžku, 
v prosinci dokonce pokřtila druhé CD.  

 

 
Festival Rozloučení s létem na Valdeku 
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 Svůj stánek jsme měli na Svatojánských slavnostech na Vlčí Hoře, 
na Festiválku Na Kopečku a dalších akcích komunity, šli jsme 
Severní stopou, hráli jsme petanque na turnaji a skoro každou 
středu jsme vyjížděli na výlety, chodili na výstavy či do kina a 
divadla. Pro místní komunitu, přátele, uživatele a spolupracovníky 
jsme uskutečnili několik akcí – v červenci Zahradní den a 
v listopadu Vánoční zvyky. Stali jsme se spolupořadateli akce 
Rozloučení s létem.  

 

Sociální rehabilitace – program Podporované zamğstnávání 
kancelář Šluknov: 
+420 412 398 021, info@agenturapondeli.cz 

T. G. Masaryka 575, 407 77 Šluknov 

 

kancelář Krásná Lípa: 
+420 412 354 843 

Masarykova 6/246, 407 46 Krásná Lípa 

 

 
Nahrávání CD kapely AGP Band 

 

     Podporované zaměstnávání je určeno osobám se zdravotním postižením 

(mentálním, tělesným a smyslovým či s duševní nemocí) a sociálně 
znevýhodněným, kteří potřebují podporu při vyhledávání i udržení 
zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

     Poskytovaná podpora je individuální, zaměřená na konkrétního člověka a 
zaměstnavatele. 
   

Podporované zaměstnávání nabízí 
 Pomoc při orientaci na trhu práce 

 Trénink pracovních dovedností (sestavení životopisu, nácvik 
oslovení zaměstnavatele,…) 

 Podporu při vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů 

 Asistenci na pracovišti, je-li potřeba 

 Individuální konzultace před i po nástupu do zaměstnání 
 Informace o legislativě pro zaměstnavatele a podporu vašemu 

zaměstnavateli 
     Podporované zaměstnávání je účinnou cestou, jak dosáhnout začlenění 
do běžného pracovního života. Je to souhrn služeb, jehož výsledkem je 
placená, konkurenceschopná práce na místech, kde pracují lidé bez 
postižení.  
Součástí jsou i individuální praxe žáků speciálních, zvláštních a pomocných 
škol, ty mají usnadnit mladým lidem s postižením přechod ze školního do 
pracovního prostředí. 
Podporu uživatelům služeb poskytujeme maximálně po dobu 2 let, poté již 
musí být uživatel samostatný. Pokud se to nepodaří, doporučíme mu vstup 

do jiného typu služby. Konkrétní aktivity v rámci Podporovaného 

zaměstnávání s uživateli služeb jsou dány jejich individuálními potřebami.  
 

 
Kurzy tance pro naše uživatele 
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Z Podporovaného zamğstnávání: 
V roce 2009 využilo Podporované zaměstnávání celkem 14 osob,  

Zaměstnavatelé uzavřeli pracovní smlouvu s 5 uživateli a Dohodu o 

provedení práce s 2 uživateli. Od vzniku agentury uzavřelo 109 

uživatelů pracovně právní vztah se zaměstnavateli v regionu. Většina z 
nich by bez pracovních asistentů práci nenašla nebo by si ji neudržela.  

 

 

Sociální rehabilitace – program Tréninkový byt 
Rumburk, Lužické náměstí 160 

+420 412 398 021, info@agenturapondeli.cz 

 

 
 

Výlet ke geologické mapě 
 

Služba sociální rehabilitace má od února 2009 nový program, který se jmenuje 
TRÉNINKOVÝ BYT. Tento nový program pomáhá lidem s postižením 
s intenzivním rozvojem dovedností, které se vztahují k bydlení. Zjišťuje se zde 

schopnost uživatele odejít do služby PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ.  
Je určen pro zájemce o samostatné bydlení, kteří nikdy sami ve svém bytě 
nebydleli, nebo ztratili potřebné dovednosti pro samostatné bydlení z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu. Sociální asistenti podporují u klientů rozvoj nových 
sociálních dovedností, vždy podle individuálních možností a schopností 
uživatelů.  
Program TB je realizován v tréninkovém bytě, ve II. patře, velikost 4 +1.  Byt 
je v pronájmu a nájemní smlouva je na dobu určitou do 31. prosince 2011. 

Sociální rehabilitace – program Josífek 
 

Výsledky služby Sociální rehabilitace 
Od ledna do prosince 2009 využilo službu Sociální rehabilitace celkem 

107 uživatelů. Denní centrum navštěvovalo 76 uživatelů, v Podporovaném 
zaměstnávání bylo zapojeno 14 uživatelů, v tréninkovém bytě bylo 11 uživatelů 
a v Dětském centru Josífek 6 uživatelů. 

 

Služba Podpora samostatného bydlení umožňuje lidem se zdravotním 
postižením žít samostatně ve vlastním bytě s podporou asistenta. Asistenti 

podporují uživatele služby v oblastech souvisejících se samostatným bydlením 
tak, aby mohl bydlet dle svých představ ve svém bytě.  

Podpora samostatného bydlení je určena lidem se zdravotním znevýhodněním, 
kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením, z dětských 
domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben.  Za podpory asistenta 

uživatel trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení - například 
placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních 
věcí na úřadech i se sousedy. Služba probíhá v přirozeném prostředí. Služba je 
zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby 
mohl žít v běžné komunitě, využívat běžné společenské zdroje a fungovat 

v přirozeném prostředí. 

 

Křest vily Kocábka za účasti ministra Kocába 
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Výsledky služby Podpora samostatného bydlení  
Od února do prosince 2009 využilo službu Podpora samostatného 

bydlení 14 uživatelů.  
 

 

4. ZPRÁVA O HOSPODAĮENÍ V ROCE 2009 
 

VÝNOSY                                                   Kč 

Tržby z prodeje služeb 4 890 347,70  

Ostatní výnosy 7 625,52 

Provozní dotace ČR (MPSV) 43 750,00 

Provozní dotace – dary 40 000,00 

Zúčtování rezerv. fondu 132 360,60 

CELKEM 5 114 083,82 

Přijaté dary 154 523,00 

 
 

NÁKLADY                                                 Kč 

Provozní náklady 1 035 614,15 

Materiálové náklady 749 811,67 

Mzdové náklady 3 305 817,00 

Ostatní náklady  22 841,00 

CELKEM 5 114 083,82 

 

 

Celkový hospodáįský výsledek k 31. 12. 2009:  
154 523,00 Kč 
 

 

Financující partneįi: 
EU ESF, MPSV ČR, město Rumburk a soukromí dárci 
 

 

5. Rozdğlení klientķ, kterým byla v roce 2009 poskytnuta 
služba Sociální rehabilitace: 

Celkem 107  

pohlaví muži 49 

ženy 58 

věk 
do 19 let 28 

20 – 24 let 11 

25 – 30 let 21 

nad 31 let 47 

vzdělání bez vzdělání 27 

zvláštní, pomocná 
škola 

60 

základní škola 9 

zaučení 4 

kurz na doplnění 
vzdělání  

odborná škola 6 

střední škola 1 

postižení mentální 85 

fyzické 3 

psychické 10 

smyslové  

jiné 9 

 

 
Divadlo Pondělí hrálo v Praze na Dni bez aut 
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6. Rozdğlení klientķ, kterým byla v roce 2009 poskytnuta 
služba Podpora samostatného bydlení: 
 

Celkem  14         

Pohlaví muži 3 

ženy 11 

Věk do 19 let 0 

20 – 24 let 1 

25 – 30 let 5 

nad 31 let 8 

Vzdělání bez vzdělání 2 

zvláštní, pomocná 
škola 

8 

základní škola 1 

zaučení 1 

kurz na doplnění 
vzdělání  

odborná škola  

střední škola 2 

postižení mentální 8 

fyzické 1 

psychické 3 

smyslové 1 

jiné 1 

 

 

 

7. Projekty realizované v roce 2009 
 

 Individuální projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji 3 x“ -   
zajištění sociálních  služeb pro osoby se zdravotním postižením ve 
Šluknovském výběžku v období od 1. února 2009 do 31. prosince 2011.  

 

 

 
 

Práce v dřevařské dílně 
 

 

 

8Ě SPOLUPRACUJÍCÍ ORůANIZACE 

     Úřad práce v Rumburku a Děčíně, Speciální školy Gabriely Pelechové v Horní 
Poustevně, Speciální školy v Rumburku a ve Varnsdorfu, příspěvková organizace 
Kostka, občanské sdružení Cedr, Na Křižovatce, Slunečnice, Jurta, Formika 

Praha a další. DOZP Brtníky, ÚSP Jiříkov, ÚSP Lobendava, IC Horní Poustevna, 
ÚSP Kytlice, DD Filipov, DD Lipová, Dům sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod 
Jedlovou. 

Městské úřady v Krásné Lípě, Rumburku, Šluknově, Jiříkově a Dolní Poustevně. 
Našimi významnými partnery jsou i zaměstnavatelé našich klientů. 
     Agentura Pondělí je členem Krajské rady humanitárních organizací 
Ústeckého kraje a České unie pro podporované zaměstnávání. 
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Maškarní ples 
 

 

9Ě RĶZNÉ 
Agentura Pondělí poskytuje v rámci Komunitního plánu Šluknovska 

skládací invalidní vozík. Za rok 2009 byl k dispozici 3 občanům z regionu.  

 

10Ě SLOVO NA ZÁVĞR  
Za finanční podporu děkujeme EU, Krajskému úřadu Ústeckého kraje,   

městu Rumburk a soukromým dárcům.  
Za podporu a nezištnou pomoc děkujeme spolupracujícím organizacím, 

dobrovolníkům a dalším sympatizantům Agentury Pondělí.  
31. 12. 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             


